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Ääni on kaikki kaikessa.
Muuta pelaaminen eeppiseksi kokemukseksi. JBL QuantumSOUND Signature -tekniikkaa 
hyödyntävät JBL Quantum 100P Console -pelikuulokkeet vievät sinut toiminnan keskipisteeseen. 
Saat pelin haltuun kokonaisvaltaisella ja tarkalla äänellä, jolla kuulet pienimmätkin yksityiskohdat 
ja tunnet jokaisen räjähdyksen. Irrotettava, puheääntä korostava sankamikrofoni selkeyttää 
kommunikointia ja kevyt memory foam -pehmuste tuo käyttömukavuutta. Irrotettava 
sankamikrofoni mahdollistaa selkeän, monen pelaajan välisen kanssakäymisen, ja memory foam 
-korvapehmusteiden ansiosta pelaaminen on miellyttävää tuntikausia. JBL Quantum 100P Console 
pelikuulokkeilla teet pelistäsi elämyksen. Ne soveltuvat ihanteellisesti Playstation-peleihin, mutta 
toimivat myös Xbox-ja Nintendo Switch -pelialustoilla.

Pelaamiseen suunnitellut langalliset over-ear-pelikuulokkeet irrotettavalla mikrofonilla
100P CONSOLE
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Pakkauksen sisältö:
JBL Quantum 100P Console -pelikuulokkeet
Irrotettava mikrofoni
Tuulisuoja mikrofonille
Pikakäynnistysopas | Takuukortti | Turvallisuustiedot

Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 40 mm:n dynaamiset 

elementit
	Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
	Enimmäisteho: 20 mW
	Herkkyys: 96 dB:n äänenpaineen taso 

1 kHz:ssä / 1 mW
	Impedanssi: 32 ohmia
	Mikrofonin taajuusvaste: 100 Hz – 10 kHz
	Mikrofonin herkkyys: -42 dBV 1 kHz:ssä / Pa
	Mikrofonin tyyppi: irrotettava sankamikrofoni
	Mikrofonin suuntakuvio: suuntaava
	Johdon pituus: 1,2 m
	Paino: 220 g

Ominaisuudet ja hyödyt
JBL QuantumSOUND Signature -tekniikan ansiosta olet pelin keskipisteessä
Pienimmistäkin askelista kaikkein kovaäänisimpään räjähdykseen – JBL QuantumSOUND Signature tekee 
jokaisesta kohtauksesta spektaakkelin sekä jokaisesta pelaajasta kilpailukykyisemmän. Tuotemerkin 
kuuluisa äänentoisto, joka soveltuu ihanteellisesti Playstation, Xbox- ja Nintendo Switch-pelialustoille,  tuo 
esiin uskomattoman aidontuntuisen äänimaiseman, mikä antaa kilpailuedun taisteluun kuin taisteluun.

Memory foam -pehmusteen antaman mukavuuden ansiosta voit pelata entistäkin pidempään
Kevyt panta sekä memory foam -korvapehmusteet sopivat kaikkein pisimpiinkin pelisessioihin.

Anna äänesi kuulua kirkkaana ja selvänä
JBL Quantum 100P Console -pelikuulokkeilla voit koota joukot ja kohdata vastustajat selkeästi. 
Irrotettavassa ja puheääntä painottavassa suuntaavassa sankamikrofonissa on myös mykistysominaisuus.

Yhteensopiva PlayStation 5 3D audion kanssa
JBL Quantum 100P Console- pelikuulokkeet on suunniteltu sopimaan täydellisesti yhteen PlayStation 5 
3D audion kanssa.

Tehty suosikkialustojasi varten
JBL Quantum 100P Console -pelikuulokkeet sopivat yhteen PC:n, Xboxin™**, PlayStationin™*, Nintendo 
Switchin™, mobiililaitteiden, Macin ja virtuaalitodellisuuden kanssa, kun käytetään 3,5mm audioliitäntää. 
Tarkista yhteensopivuus liitettävyysoppaasta.

*Yhteensopiva kaikkien PS-mallien kanssa mukaan lukien mallit PS5 ja PS4 
**Yhteensopiva kaikkien Xbox-mallien kanssa mukaan lukien mallit Xbox Series X | S ja One.
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